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ACTIE KERKBALANS 2019
Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar "Geef voor je
kerk".
In januari werden 777 brieven rondgebracht voor de
kerkelijke bijdrage 2019.
In februari heeft het College van Kerkrentmeesters 632
toezeggingen gekregen met €116.250 als totaalbedrag.
Het streefbedrag is €125.000.
Het College verwacht op het Kerkelijk Bureau nog ongeveer
40 toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2019 te
ontvangen.
Ter vergelijking vermelden we de opbrengst van de actie
Kerkbalans in 2018.
Er werden toen 804 brieven verstuurd. De toezegging van
670 deelnemers was €125.787 bij een begroting van
€125.000. Daarvan heeft het College over 2018 uiteindelijk
€122.336 mogen ontvangen.
Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk
achter de schermen wil het College eveneens alle
contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau
hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk
CONTACTMIDDAGEN IN MAART
In maart worden nog een aantal contactmiddagen
gehouden. In de betreffende wijken heeft iedereen
die het betreft een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wij roepen iedereen op om deze middagen te bezoeken.
Ds. Dick Juijn wil u graag leren kennen in deze
bijeenkomsten.
Zoals u in de uitnodiging hebt kunnen lezen, is hij
“Nieuwsgierig” naar u.
Nieuwsgierig? Kom op deze bijeenkomsten.
U kunt zich bij uw wijkouderling of contactpersoon
opgeven maar u kunt ook gewoon op de bijeenkomst
komen, dan zetten we er een stoeltje bij.
Wim Boer
OPBRENGSTE EINDEJAARSCOLLECTE 2018
De opbrengst van de eindejaarscollecte is bedoeld voor het
werk van de eigen plaatselijke gemeente. Onze gemeente wil
er zijn voor iedereen. Verbindende activiteiten organiseren
waar jong en oud welkom zijn. Over grenzen heen uitreiken
naar mensen die onze steun nodig hebben.

Het College van Kerkrentmeesters dankt iedereen voor hun
bijdrage aan de oudejaarscollecte en voor de ontvangsten op
rekening NL22RABO0313344094 ten name van de
‘Protestantse gemeente te Delden’.
Eind februari 2019 was het totaalbedrag van de
eindejaarscollecte € 2.900.Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Weenk
STICHTING VRIENDEN OUDE KERK zoekt bestuursleden
Wat zit U toch in een mooi gebouw. De oudste delen stammen
uit de twaalfde eeuw en het huidige gebouw is ongeveer 500
jaar oud. Dat vergt zorgzaam beheer.
Vroegere generaties hebben ons dit monument geschonken
en wij moeten het aan de generaties na ons in goede staat
nalaten.
De huidige eigenaar, de PKN Delden, is zich hiervan bewust.
Dat ziet U om U heen.
Om de eigenaar hierbij financieel te ondersteunen is in 1988
de Stichting de Oude Kerk opgericht. Tot op heden heeft de
stichting ca. € 370.000 bijgedragen aan groot onderhoud en
restauratie.
Een groot aantal - meestal onzichtbare - vrijwilligers helpen de
stichting bij de jaarlijkse boekenmarkt in maart, als suppoost
bij de openstelling van de kerk in de zomermaanden en als
bestuurslid.
Op dit moment zijn op zoek naar enkele bestuursleden.
We vertellen U graag wat we doen.
Jan Schut,
vz. Stichting Vrienden van de Oude Kerk
074-3762497
BOEKENMARKT
Op zaterdag 9 en zondag 10 maart a.s. organiseert de Stichting
Vrienden van de Oude kerk Delden haar 27e boekenmarkt in
de Voorhof van 11.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor de
instandhouding van de Oude Blasiuskerk, niet alleen Kerk,
maar ook een beeldbepalend monument in het hart van
Delden.
De toegang tot de boekenmarkt is geheel gratis.
We hopen u te mogen begroeten op één van deze data.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris
Roel Bril, tel. 06 5082065

